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Со рам на слу хаць, ка лі ма ці-

пен сі я нер ка за сту па ец ца за свай го 
сы на: маў ляў, я са ма бу ду за яго 
пла ціць, толь кі ад ча пі це ся, а дзя цюк 
га доў сарака по бач ста іць і ўсмі ха-
ец ца. Ка жа, што ў яго ня ма жа дан ня 
за 200 руб лёў пра ца ваць. Па каз ва-
еш ім спі сы ва кан сій, а яны толь кі 
кры вяц ца — двор ні кам не жа даю, 
у кал гас не пай ду, на за вод так са-
ма. На су час ных прад пры ем ствах, 
са мі ве да е це, па тра ба ван ні жорст-
кія. Ды рэк тар ад на го з іх да мя не 
не як па ды шоў, пра сіў да па маг чы 
з пра цоў най сі лай. На кі ра ва ла ту-
ды не каль кі ча ла век, але праз два 
тыд ні ён іх зволь ніў. Не пры вык лі 
яны пра ца ваць, гля дзяць, каб пе-
ра ку рыць, па ля жаць, па ся дзець. А 
там кан ве ер пра цуе і ка ме ры ві дэа-
на зі ран ня ўсю ды.

Але з кож ным, хто тра піў пад 
дзе ян не дэ крэ та, пра цу юць. Чы-
ноў ні кі, дэ пу та ты мяс цо вых са ве таў, 
пар ла мен та па асоб ку або ад на ча-
со ва вя дуць пры ёмы гэ тых гра ма-
дзян, вы свят ля юць, ча го не ха пае 
ча ла ве ку для та го, каб са ма стой на 
па кла па ціц ца аб сва ім даб ра бы це. 
Ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» прад ста-
ві ла ся маг чы масць па бы ваць на ад-
ным з такіх вось прыёмаў. Акра мя 
стар шы ні сель вы кан ка ма Свят ла-
ны Сці шан ко вай пры сут ні ча лі там 
стар шы ня Ма гі лёў ска га рай са ве-
та Ва лян цін СА ЛА ВЕЙ і член Па-
ста ян най ка мі сіі па між на род ных 
спра вах Па ла ты прад стаў ні коў 
Ана толь ХІ ШЧАН КА.

Пер шым у ка бі нет за хо дзіць 
40-га до вы муж чы на, ад якога нясе 
перагарам. Па вел па пра фе сіі му-
ляр, але акра мя 12 га доў ту рэм-
на га «ста жу» ні я ка га ін ша га за ім 
больш ня ма. Рас каз вае, што ся дзеў 
за нар ко ты кі, але з гэ тым за вя заў. 
Пе рай шоў вы ключ на на га рэл ку. 
Пра ра бо ту і чуць не жа дае. А на-
вош та? Яго ма ці ў Із ра і лі ўлас нае 

прад пры ем ства мае, гро шай бо лей 
чым ха пае, сы ну вунь ку пі ла ква тэ ру 
ў Вей не і цал кам за бяс печ вае яго. 
«А ча му не едзе це да яе жыць?» 
— ці ка вяц ца дэ пу та ты. «У яе муж 
пі ту шчых не лю біць, — шчы ра пры-
зна ец ца Па вел і за яў ляе: — Я, ка лі 
за ха чу, ма гу і ў Аме ры ку па ехаць 
жыць, і ў Да мі ні ка ну. Але мне тут 
па да ба ец ца».

— Па да так на ўтры ман ства за пла-
ці лі? — ці ка віц ца Ана толь Хі шчан ка.

— Я ту бер ку лёз ны, мне не трэ-
ба пла ціць, — дэ ман струе сваю да-
свед ча насць су раз моў ца. — Гру па, 
праў да, ра бо чая, але мя не ні ку ды не 
бя руць. Ка жуць ме сяц па пра цу еш, а 
по тым год бу дзеш ля чыц ца.

— А ха цеў бы пра ца ваць?
— Я не пры вык, — не ха вае сва-

ёй па зі цыі муж чы на. Ён не цярп лі ва 
пе раступае з на гі на на гу: «Ну што, 
усё? Мож на, я да до му пай ду?»

Яго змя няе жан чы на з па ке там 
да ку мен таў. Зна ё мім ся. Тац ця не — 
39 га доў, ста іць на ўлі ку ў ан ка дыс-
пан се ры. Да апе ра цыі пра ца ва ла 
па ля во дам, за раз ёй нель га па ды-
маць больш за тры кі ла гра мы.

— Я б ха це ла пра ца ваць, у мя-
не 17-га до вая дач ка на вы ха ван ні, 
але мя не ні ку ды не бя руць, — пры-
зна ец ца яна. — Гру пы ў мя не ня ма, 
але я кож ныя тры ме ся цы ез джу на 
пры ём да ўра ча і кож ныя паў го да 
кла ду ся ў баль ні цу.

— А ме ды цын скія да ку мен ты ў 
ка мі сію рай вы кан ка ма прад стаў ля-
лі? — пы та ец ца Ва лян цін Са ла вей. 
Жан чы на ад моў на кру ціць га ла вой.  
— Ча му? — не ра зу мее ён. — Гэ та 
трэ ба бы ло даў но зра біць. Ка лі вы 
хва рэ е це, вас прос та вы зва ляць ад 
не аб ход нас ці пла ціць збор.

Тац ця на абя цае не за цяг ваць, 
а Ана толь Хі шчан ка пакідае ёй ві-
зі тоў ку: ка лі не атры ма ец ца пра-
ца ўлад ка вац ца, тэ ле фа нуй це або 
пры ходзь це да мя не на пры ём.

Тац ця ну змя няе яшчэ ад на Тац-
ця на. Сціп лай на вы гляд жан чы не 
42 га ды, па спе цы яль нас ці яна квет-
ка вод, ага род нік-дэ ка ра тар, але тры 
га ды та му яе ска ра ці лі і з та го ча су 
яна не пра цуе.

— А спра ба ва лі ў «Ма гі лёў зе лян-
буд» пра ца ўлад ка вац ца? — пы та ец-
ца Ва лян цін Са ла вей.

— А што, мож на? — ажыў ля ец ца 
жан чы на.

— Са мі ку ды звяр та лі ся? Тут жа 
і СЭЗ по бач, і го рад не па да лё ку? — 
ці ка віц ца дэ пу тат.

Тац ця на пры зна ец ца, што звяр-
та ла ся толь кі ў мяс цо вую гас па-
дар ку, але там па куль на пру жа на 
з ва кан сі я мі. Ці бы ла на бір жы? 
Не, не дай шла. Муж — пен сі я нер, 
атрым лі вае 350 руб лёў. Сям'і, дзе 
акра мя су жэн цаў, яшчэ трое дзя-
цей, маў ляў, ха пае.

— Ка му трэ ба, той сам ра бо ту 
шу кае, — не вы трым лі вае Свят ла на 
Сці шан ко ва. — Але ў вас жа дан ня, 
зда ец ца, ня ма. Мы ўсім да па ма га-
ем, на ват, ка лі ёсць та кая не аб ход-
насць, на па ру кі бя ром.

Тац ця на за пэў ні вае, што на на-
ступ ным тыд ні аба вяз ко ва звер нец-
ца на бір жу.

Да рэ чы, з Вяй нян ска га сель са-
ве та толь кі 18 ча ла век ста яць там 
на ўлі ку. І чар го вы не пра цу ю чы — 
Іван, на жаль, у гэ ты спіс не ўва хо-
дзіць. Муж чы на ў роск ві це сіл, 34 
га ды, але тры апош нія — так са ма 
не пра цуе. Ка жа, што ён па спе цы-
яль нас ці ма шы ніст ха ла дзіль ных і 
кам прэ сар ных уста но вак, а по пы ту 
на та кіх спе цы я ліс таў ня ма. Ён гэ та 
ад соч вае ў ін тэр нэ це.

Ва лян цін Са ла вей да стае з па пкі 
стос па пер з ва кан сі я мі і па чы нае 
пра па ноў ваць: «Кра нас пан» — па-
тра бу ец ца 3 сле са ры-ра монт ні кі, 
«Га за сі лі кат» — 21 ча ла век, у тым 
лі ку кант ра лёр на кант роль на-пра-
пуск ным пунк це, у аг ра кам бі на це 
«Ус ход» — 9 пра цоў ных мес цаў...

— Гэ та не маё, — ад хі ляе ма ла ды 
ча ла век. — Там за роб кі не вя лі кія, 
а пра ца цяж кая. Ра ней ез дзіў у Ра-
сію, там больш-менш пла ці лі. А до ма 
знай сці неш та нар маль нае цяж ка.

Муж чы на за пэў ні вае, што без 
ра бо ты не за ста нец ца. Яго кан ды-
да ту ра ўжо зна хо дзіц ца дзесь ці на 

ўзгад нен ні. Праз дзень-два ста не вя-
до ма, бя руць яго або не. Абя ца юць 
пра ца ўлад ка вац ца і ас тат нія бес пра-
цоў ныя, якіх за пра сі лі на пры ём. Ад-
на го па куль падводзіць зда роўе, усё 
не ха пае муж нас ці дай сці да ўра чоў. 
Дру го му мяс цо вы прад пры маль нік 
з дня на дзень дасць ад каз. Яшчэ 
адзін пры знаў ся, што не афі цый на 
пра цуе, але збі ра ец ца ўза конь вац ца. 
Свят ла на Сці шан ко ва за пэў ні вае, 
што гэ тым лю дзям заў сё ды га ран-
та ва на да па мо га ў по шу ках пра цы. 
Га лоў нае, каб яны самі бы лі за ці каў-
ле ныя.

— Трэ ба іс ці да кож на га, з кож-
ным па раз маў ляць, на ват з ты мі, у 
ка го яў ная алер гія на пра цу, — га-
во рыць Ва лян цін Са ла вей. — Ця пер 
мы ста лі больш глы бо ка ўні каць у 
жыц цё выя сі ту а цыі кож на га. Ка лі 
ра ней ра ён ная ка мі сія з 15 вы зва-
ля ла ад збо ру ад на го-двух ча ла век, 
то за раз 50—70%.

— Як дэ пу тат пар ла мен та я спе-
цы яль на пры ехаў у сваю акру гу, 
каб па глы біц ца ў гэ тае ася род дзе, 
— да дае Ана толь Хі шчан ка. — Для 
нас вель мі важ на ве даць сі ту а цыю, 
як той ка заў, знут ры, бо мы з'яў-
ля ем ся су вяз ным звя ном па між 
на ро дам і ўла дай. На гэ тым пры-
ёме пе рад ма і мі ва чы ма прай шоў 
увесь спектр — ад п'я ні цы да ін тэ-
лі ген та. Ін тэ лі ген ты вель мі ра ні мыя, 
ства ры лі ахоў ную аба лон ку і ў ёй 
жы вуць. Ім так зруч ней. Але трэ ба 
дзей ні чаць, а не ства раць праб ле-
мы на пус тым мес цы. Ка рысць ад 
дэ крэ та №3 ві да воч ная, ён пры му-
сіў лю дзей за няц ца са ма аду ка цы яй, 
за ва ру шыц ца, заці ка віц ца сі ту а цы-
яй. Трэ ба, каб на род быў юры дыч-
на пад ка ва ны і мог аба ра ніць свае 
пра вы і бліз кіх. На За ха дзе кож ны 
па ві нен за пла ціць па да так і жыць па 
за ко не, ка рыс та ю чы ся ўсім. Ча му ў 
нас па він на быць інакш?

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
zіgulya@zvіazda.by

ДЗЯЎ ЧЫ НА МА РУ ЗДЗЕЙС НІ ЛА Сваё не гор шаеСваё не гор шае  ��

СЕР ТЫ ФІ КАТ 
КА ШЭР НАС ЦІ

У мі ну лым го дзе Ста ра да рож скі пло да а га род нін ны 
за вод атры маў сер ты фі кат ка шэр нас ці, што да зво лі-
ла экс пар та ваць пра дук цыю ў Із ра іль. На сён няш ні 
дзень ту ды ўжо па стаў ле ны дзве пар тыі за ма ро жа най 
фа са ва най дзі ка рос лай яга ды пад ганд лё вай мар кай 
гэ тай кра і ны. Сё ле та ўза е ма вы гад нае су пра цоў ніц тва 
пла ну ец ца рас шы рыць. Вый сці на із ра іль скі ры нак, як 
ад зна чыў га лоў ны ін жы нер прад пры ем ства Па вел Доў-
нар, да зво ліў удзел у вы стаў цы «Пра дэкс па». Адзін з 
са мых прад стаў ні чых і вя лі кіх на пост са вец кай пра сто-
ры фо рум дае маг чы масць за во дзіць но выя кан так ты, 
зна хо дзіць но вых спа жыў цоў. Што год спе цы я ліс ты пры-
во зяць з Маск вы кант рак ты. Ня даў на за вод прад ста віў 
тут сваю пра дук цыю. Мар коў ны сок з мя кац цю і нек тар 
з бу я коў з мя кац цю бы лі ад зна ча ны ўзна га ро да мі.

За вод пла нуе на рошч ваць аб' ёмы па ста вак бя ро за ві ку 
ў кра і ны Еў ра са ю за: Поль шчу, Іта лію, Га лан дыю, па коль кі 
на яго атры ма ны бія сер ты фі кат, які спра шчае экс парт.

Па сло вах га лоў на га тэх но ла га Ак са ны Це леш, на 
прад пры ем стве ро бяць стаў ку на на ту раль ную пра дук-
цыю, без роз ных да ба вак — толь кі цу кар, яга да і пек цін, 
які ўма цоў вае кас ця вую і імун ную сіс тэ мы. «Ра зам з 
На ву ко ва-прак тыч ным цэнт рам На цы я наль най ака дэ-
міі на вук Бе ла ру сі па хар ча ван ні рас пра цоў ва ем но вую 
лі ней ку пра дук цыі: джэ маў фрук то вых, ва рэн ня», — да-
да ла спе цы я ліст.

Прад пры ем ства ва ло дае аса біс тай сы ра він най ба-
зай. Сад зай мае 20 гек та раў, у тым лі ку — 4 гек та ры 
ма лі ны. Ле тась па са джа на ка ля 2 гек та раў бу я коў. Уся-
го ж на за вод зе вы пус ка ец ца 90 ві даў пра дук цыі.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ. lazovskaya@zviazda.by
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Што ў ка шаль ку?Што ў ка шаль ку?  ��

Да хо даў па ме не ла...
За год — мі нус пяць пра цэн таў

Па вод ле ін фар ма цыі Бел ста та, рэ аль ныя гра шо-
выя да хо ды на сель ніц тва ў сту дзе ні гэ та га го да скла лі 
95,5 пра цэн та да ўзроў ню ле таш ня га сту дзе ня.

У агуль ным аб' ёме да хо даў апла та пра цы зай мае 
60 пра цэн таў, пры быт кі ад прад пры маль ніц кай і ін шай 
дзей нас ці — 8,2, пен сіі, да па мо гі, сты пен дыі — 25,6, 
да хо ды ад улас нас ці і ін шае — 6,2 пра цэн та.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ. lubneuskaya@zvіazda.by
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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Пы та ю ся, ці не па ло ха ла тое, што на 
вёс цы ды зай нер скую дум ку мо гуць і не 
аца ніць? Дык вось, аказ ва ец ца, стра ху та-
ко га ў дзяў чы ны не бы ло. Тым больш што 
су пра цоў ні кі служ бы за ня тас ці да па маг лі 
з афарм лен нем не аб ход ных да ку мен таў і 
на кі ра ва лі на бяс плат ныя кур сы па ас но вах 
прад пры маль ніц кай дзей нас ці. Атры ма ны-
мі на вы ка мі ка рыс та ец ца яна і ця пер. Але 
га лоў най да па мо гай лі чыць фі нан са вую 
пад трым ку. Хоць срод кі і не та кія вя лі кія 
— 2 ты ся чы 600 руб лёў, але яны да зво лі лі 
за ку піць не аб ход нае аб ста ля ван не.

— Доў гі час не маг ла па ве рыць, што гэ-
та ўсё — маё, — не ха вае эмо цый Тац ця-
на. — Та ды я змаг ла на быць тры ка таж ную 
і вы твор чую швей ныя ма шын кі, ма не кен, 
уні вер саль ны прас з па ра ге не ра та рам. 
Час па ка заў, што маё ма лень кае атэлье 
ка рыс та ец ца по пы там у ад на вяс коў цаў. 
Ды і га ра джа не час ад ча су за яз джа юць. 
Па да так на дзей насць, лі чу, су раз мер ны 
і скла дае 95 руб лёў на ме сяц.

За раз спра вы ідуць ня дрэн на, ка жа 
Тац ця на. Мяс цо выя жы ха ры ма ла до му 
ды зай не ру да вя ра юць і да яе пра па ноў 
пры слу хоў ва юц ца. Ця пер у яго май стэр-
ні (да рэ чы, яна раз мяс ці ла ся ва ўлас ным 
до ме) ідзе ра бо та над су кен ка мі для вы-
пуск ных ве ча роў.

— Гэ та ня спеш ная ра бо та, я вы ка рыс-
тоў ваю роз ныя тэх ні кі, у тым лі ку і руч ную 
вы шыў ку, — тлу ма чыць Тац ця на, — але 
за ка заў ха пае, бо ў мя не тан ней, чым, 
на прык лад, у го ра дзе.

Мо жна ка заць, што біз нес, які па чаў ся з 
дзяр жаў най пад трым кі, раз ві ва ец ца. Свае 
но выя ка лек цыі Тац ця на раз мя шчае ў са-
цы яль ных сет ках, а ў хут кім ча се пла нуе 
ра зам са сва ёй ка ле гай Ла ры сай ад крыць 
ін тэр нэт-кра му ды зай нер ска га адзен ня і 
ак се су а раў.

— З ад крыц цём май стэр ні ў мя не ёсць 
маг чы масць ства раць і но выя ка лек цыі. 
На прык лад, ця пер рых тую ка лек цыю ў 
япон скім сты лі з аван гар дам, з ёй бу ду 
ўдзель ні чаць у кон кур се «Млын мо ды». 
Да рэ чы, ад бо рач ны тур ужо прай шла, — 
па ве да мі ла Тац ця на.

У бу ду чы ні яна пла нуе па шы раць сваю 
спра ву. Гэ та зна чыць, што бу дзе ство ра на 

яшчэ не каль кі пра цоў ных мес цаў, што для 
вёс кі вель мі ак ту аль на.

Та ва ры для вяс коў цаў
Да рэ чы, у ра ё не гэ та не адзі ны прык-

лад ад крыц ця сва ёй спра вы на дзяр жаў-
ныя суб сі дыі. У аг ра га рад ку Свіс лач прад-
пры маль ніц кай дзей нас цю вы ра шы ла за-
няц ца ра бот нік ганд лю Та ма ра Ча чу ра. 
Яна за ўва жы ла, што ў яе род най вёс цы 
ёсць па трэ ба ў пра мыс ло вых та ва рах. 
Вось і вы ра шы ла гэ ту ні шу за няць. Для 
кра мы ўзя ла ў арэн ду па мяш кан не ў До ме 
бы ту. Да рэ чы, з усіх па слуг тут дзей ні чае 
толь кі цы руль ня.

На суб сі дыю бы ло за куп ле на ганд лё вае 
аб ста ля ван не — ка са вы апа рат, пры ла вак, 
стэ ла жы. У ра бо це да па ма га юць род ныя 
— муж і трое сы ноў. Ды і мяс цо вае на сель-
ніц тва за да во ле на — на рэш це ў іх аг ра га-
рад ку з'я ві ла ся пра мыс ло вая кра ма.

— У нас за па тра ба ва ны школь ная 
фор ма, ін стру мен ты для са ду, ця пер, у 
вяс но вы пе ры яд, ка рыс та ец ца по пы там 
на сен не і на ват грунт, — пе ра ліч вае свой 
асар ты мент Та ма ра. — Зра бі ла ад дзел 
для ры ба коў, бо ў Свіс ла чы ёсць во зе ра, 
ку ды пры яз джа юць ла віць ры бу на ват з 
го ра да. Так са ма на вед валь ні кі про сяць 
элект ра та ва ры за во зіць, роз ныя гас па-
дар чыя дро бя зі.

Перш чым на ла дзіць свой не вя ліч кі біз-
нес, Та ма ра спра ба ва ла ўлад ка вац ца на 
пра цу пра даў цом, але су тык ну ла ся з шэ-
ра гам праб лем. У вёс цы ва кан сій ня ма, а 
да бі рац ца да Грод на за трат на і ўтом на.

— Ка лі прад пры маль ніц тва бу дуць 
пад трым лі ваць ты мі ж суб сі ды я мі і па дат-
ко вы мі льго та мі, то лю дзі ах вот ней бу дуць 
брац ца за ўлас ную спра ву, — ад зна чае 
жан чы на, — а на вёс цы сва бод ных ніш 
да стат ко ва.

Ці ёсць пра па но ва?
У ра ён най служ бе за ня тас ці ад зна чы лі, 

што суб сі дыі на ўлас ную спра ву вы дзя-
ля юц ца згод на з пла нам. На прык лад, ле-
тась іх бы ло пяць. Усе яны ска ры ста ны. У 
асноў ным — на ад крыц цё сва ёй спра вы ў 
сфе ры ганд лю і па слуг. Акра мя ма дэль на-
га атэлье і кра мы, у сель скай мяс цо вас ці 
за рэ гіст ра ва ны прад пры маль нік па ака-
зан ні сан тэх ніч ных па слуг, а так са ма па 
вы рошч ван ні ма лі ны.

— Суб сі дыі да юц ца тым бес пра цоў ным, 
якія за рэ гіст ра ва ны ў цэнт ры за ня тас ці і не 
мо гуць пра ца ўлад ка вац ца па спе цы яль-
нас ці, — рас тлу ма чы ла на чаль нік ад дзе-
ла дзяр жаў най служ бы за ня тас ці ўпраў-
лен ня па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най 
аба ро не Гро дзен ска га рай вы кан ка ма 
Нэ лі МІ ЦУ РА. — Пе ра ва гу ма юць тыя, хто 
ар га ні зуе най больш знач ныя для ра ё на ві-
ды прад пры маль ніц кай дзей нас ці.

У гэ тым спі се больш як 60 яе ві даў. 
Акра мя тых, што ўжо на зва ны, ёсць пра-
па но вы па бу даў ніц тве да моў, вы твор-
час ці мэб лі, ра мон це і тэх аб слу гоў ван ні 
аў та ма бі ляў, бы та вой тэх ні кі і мно гае ін-
шае. Суб сі дыя па він на вы ка рыс тоў вац ца 
для на быц ця аб ста ля ван ня, ін стру мен таў, 
ма шын і ме ха ніз маў, сы ра ві ны, ма тэ ры-
я лаў, апла ты па слуг — уся го та го, што 
звя за на з ар га ні за цы яй прад пры маль ніц-
кай дзей нас ці.

Спе цы я ліс ты ад зна ча юць, што ўсё гэ-
та ці ка віць жы ха роў ра ё на. Та му сё ле та 
пла ну ец ца па вя лі чыць коль касць суб сі дый. 
Але, каб атры маць фі нан са выя срод кі, трэ-
ба да ка заць сур' ёз насць сва іх на ме раў, па-
пя рэ дзі лі ў служ бе за ня тас ці. На прык лад, 
сё ле та для пад трым кі ар га ні за цыі ўлас най 
спра вы ўжо звяр ну лі ся чац вё ра прэ тэн-
дэн таў, якія за яві лі аб жа дан ні аказ ваць 
па слу гі цы руль ні ка, ра монтніка ха ла дзіль-
ных уста но вак. Адзін з прэ тэн дэн таў пла-
нуе ўзяць у арэн ду сель ска гас па дар чую 
тэх ні ку, каб аказ ваць ад па вед ныя па слу-
гі вяс коў цам. Ка лі ах вот ных атрымаецца 
больш, чым за пла на ва на, та ды бу дзе раз-
гле джа на пы тан не аб да дат ко вым вы дзя-
лен ні срод каў на суб сі дыі.

У тэ му 
Па апе ра тыў ных да ных, у Гро дзен-

скім ра ё не на ад на го бес пра цоў на га 
пры хо дзіц ца тры ва кан сіі. У цэ лым па 
воб лас ці на 1 са ка ві ка за рэ гіст ра ва на 
5 тыс. 600 бес пра цоў ных, з іх больш 
за 4 ты ся чы — муж чы ны. Рэ гі ён мо жа 
пра па на ваць больш як 6 тыс. ва кан сій. 
З па чат ку го да пра ца ўлад ка ва на 3 тыс. 
300 бес пра цоў ных. Па коль кас ці пра-
ца ўлад ка ва ных Гро дзен ская воб ласць 
з'яў ля ец ца лі да рам у кра і не.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.
 margo@zviazda.by


